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FOA takker for muligheden for at afgive bemærkninger til denne høring.
FOA hilser alle tiltag, der er med til at øge patientsikkerheden velkomne og ser
derfor positivt på, at Sundhed- og Ældreministeriet kommer med lovforslagsændringer, der skal medvirke til at styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med
behandlingssteder og sundhedspersoner.

Ref.:
KAS

Der er dog elementer i lovforslaget som vækker bekymring i FOA. Det drejer sig
om følgende:
-

-

-

FOA mener ikke, at en sundhedsperson automatisk skal have frataget sin
danske autorisation, hvis vedkommende får frataget sin udenlandske autorisation. Der bør i hvert tilfælde laves en individuel vurdering af, hvorvidt de forhold, der lægger til grund for fratagelsen af den udenlandske
autorisation, også vil føre til en fratagelse af autorisationen i Danmark.
FOA synes ikke, at det er foreneligt med udviklingen af en forbedringskultur i sundhedsvæsenet, at man offentliggør navnene på de sundhedspersoner, der får indskrænket deres sundhedsfaglige virksomhed
og/eller frataget deres autorisation. FOA mener ikke, at sådanne sanktioner fører til læring i organisationen. Derimod kan sådanne sanktioner
have store personlige konsekvenser for den enkelte sundhedsperson.
FOA er derfor imod offentliggørelse af navne på sundhedspersoner, der
har fået indskrænket deres sundhedsfaglige virksomhed og/eller frataget
deres autorisation.
I tilfælde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger forhold i forbindelse med en evt. indskrænkning af en sundhedsfaglig persons virksomhed og/eller fratagelse af autorisation, og i den forbindelse ønsker at
udøve straks-indskrænkning, mener FOA, at det er vigtigt at man altid laver en individuel vurdering af overtrædelsens betydning set i forhold til
straks-indskrænkningens omfang.
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FOA vil gerne understrege vigtigheden i, at Styrelsen for Patientsikkerhed, altid er meget opmærksom på sundhedspersonernes retssikkerhed
når styrelsen udøver sin myndighedsfunktion.
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